
โครงการเสริมสรางและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในชมุชนบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

๑.ประเด็นปญหา 

 พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปนพ้ืนที่ฝกงานของ

นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ 2 (ฝกชุมชน) ซึ่งในแตละคร้ังทั้งนักศึกษา อาจารยผูนิเทศงานจากคณะและอาจารยผู

นิเทศงานภาคสนาม รวมทั้งผูนําในชุมชนและทองถิ่น ไดรวมกันเรียนรูและสรางความรูใหมๆที่จะเปนเครื่องมือ

ในการทํางานของชุมชนและทองถิ่นตอไป ดังเชน สรางแผนที่ทรัพยากรศูนยการเรียนรู 27 แหงในพ้ืนที่เพ่ือให

สะดวกในการจัดระบบขอมูลที่งายตอคนในชุมชนและผูที่มาศึกษาดูงานและเรียนรู  และรวมกันจัด

ทําการศึกษาวิจัยสํารวจความพึงพอใจและจัดทําเปนคลิปสารคดี เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูพิการ จะเห็นไดวา ความกระตือรือรนและระบบคิดของผูนําชุมชนและผูนําทองถ่ินขององคการ

บริหารสวนตําบลบางคนที สะทอนถึงความเขมแข็งและความพยายามที่จะเรียนรูนวัตกรรมใหมๆเพ่ือพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่นใหดีย่ิงขึ้น ดังเชนโจทยใหมที่ผูนําชุมชนและนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเห็น

รวมกันวา ในพ้ืนที่มีผูสูงอายุที่มีทั้งแข็งแรง ชวยเหลือตัวเองได และผูสูงอายุที่เจ็บปวย รวมทั้งการไปศึกษาดู

งานจากที่ตางๆและพบวา ทุกพ้ืนที่มีการจัดสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุ โดยเฉพาะการจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ ซึ่ง

ตางเห็นวา “ไมตองการใหมีรูปแบบเปนโรงเรียนเหมือนที่ทํากันอยู แตตองการใหเปนพ้ืนที่สรางความสุขใหกับ

ผูสูงอายุและครอบครัว ที่มีทั้งเรื่องการสงเสริมสุขภาพ ดวยการออกกําลังแบบงายที่สามารถทําเองที่บาน หรือ

หากจะมีกิจกรรมรวมกันที่จะใหผูสูงอายุมารวมตัวกัน ก็ตองเปนตามความตองการของผูสูงอายุและคนใน

ชุมชน” ซึ่งประเด็นน้ีคือโจทยที่นาสนใจในการที่จะใหนักศึกษาและอาจารยไปรวมกันคิด คนหา และออกแบบ

นวัตกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูสูงอายุและคนในชุมชนบางคนที อันจะเปนประโยชนทั้งกับชุมชน และนักศึกษา 

อาจารยที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถพัฒนาองคความรูใหมทั้งดานการทํางานกับชุมชน การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ รวมทั้งดานการจัดการตนเองของชุมชน 

๒. ขอมูลชุมชนที่เขารวมโครงการ/ พื้นที่ดําเนินงานโครงการ 

          องคการบริหารสวนตําบลบางคนที เปนพ้ืนที่ฝกภาคปฏิบัติ ๒ (ฝกชุมชน) ของนักศึกษาคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาต้ังแตป ๒๕๕๖ โดยในแตละปจะมีประเด็นการฝกงานที่

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานการณปญหาของชุมชนในขณะน้ัน ซึ่งไดจากการศึกษาและวิเคราะหชุมชน

รวมกันระหวางนักศึกษา ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน และภาคีเครือขายที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ โดยมีประเด็นปญหา

ที่ถูกนํามาสูกิจกรรมการดําเนินงานไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห

กลุมผูพิการและครอบครัวเพ่ือจัดทําฐานขอมูลและสารคดีเผยแพร รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชน 

 



 

 

บทสรุปการบูรณาการจากฝึกงานของนักศกึษา ณ อบต.บางคนท ี
 
 
 
 
 

 

 
 

ขอ้มลูการศกึษา
และวเิคราะหช์มุชน 

ข้อมลูการศกึษาและวิเคราะห์

กลุม่เป้าหมายในงาน SW 

กายภาพ เศรษฐกิจ 

สงัคม 

การเมือง 
การปกครอง 

วฒันธรรมชมุชน ระบบสวสัดิการ/การ

เรียนรู้ในชมุชน 

ผู้ พิการและครอบครัว 

กลุม่แรงงานผู้ พิการและ

ครอบครัว 

-แผนท่ีบ้าน 
-ข้อมลูทัว่ไปของ ผู้ พิการ

และครอบครัว 
-ข้อมลูด้านสขุภาพ ระบบ

การดแูลช่วยเหลือ  

แผนท่ีบ้าน 
-ข้อมลูทัว่ไปของ ผป และ

ครอบครัว 
-ข้อมลูด้านสขุภาพ ระบบการ

ดแูลช่วยเหลือ  
- การสอบถามพฒันาการ 

เพ่ือจดัทํา VDO  
 

หน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในการดแูล 

ช่วยเหลือ 
(อบต,ผู้ นําท้องถ่ิน ภาครัฐ 

ฯลฯ) 



๓.วัตถุประสงค 

สําหรับชุมชน 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนบางคนที 

๓.๒ เพ่ือสรางพ้ืนที่แหงการเรียนรูและทํางานรวมกันของครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นและหนวยงาน

ภายนอก 

๓.๓ เพ่ือใหเกิดประโยชนสรางคุณคาหรือความเขมแข็งตอชุมชน/องคกรหรือสังคม (ดานการพัฒนา

ชุมชน ตามลักษณะของโครงการ/โครงการยอย) 

สําหรับมหาวิทยาลัย คณะและหนวยงาน ลักษณะโครงการทําใหเกิดประโยชน  ไดแก 

๓.๔ ไดนําความรูในเชิงวิชาการเผยแพรสูสังคมและบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของมารวมกันดําเนินงาน  

๓.๕ ไดใหบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกได 

๓.๖ บูรณาการงานบริการวิชาการและใชพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย  

๓.๗ ใหบริการวิชาการที่ช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมได  

๔. เปาหมายโครงการ 

          ๔.๑ รวบรวมขอมูลความตองการและสถานการณผูสูงอายุและครอบครัวในพ้ืนที่ตําบลบางคนที 

๔.๒ สรางและออกแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนทั้งดานสุขภาพและสังคม  

          ๔.๓ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณที่เหมาะสมในการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ  

๕. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

 ๕.๑ กลุมผูสูงอายุของตําบลบางคนทีและตําบลยายแพง 

 ๕.๒ ผูสูงอายุในพ้ืนที่ตําบลบางคนทีและตําบลยายแพงที่ไมไดเขารวมกลุม 

 ๕.๓ ครอบครวัผูสูงอายุ  

๖. กระบวนการและขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ระยะเวลา 

๑ ประชุมรวมกับชุมชน และองคการบริหาร

สวนตําบลบางคนที 

ประชุมรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการ

ดําเนินการ 

๑ เดือน 

 

๒ 

 

 

สํารวจสถานการณผูสูงอายุและครอบครัว

รวมกับชุมชน/องคการบริหารสวนตําบล

บางคนที เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน 

๑.ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล  

๒.วิเคราะหสถานการณ และ ความตองการ 

๓ สรางฐานขอมูลของผูสูงอายุและครอบครัว จัดทํา Family Folder ของผูสูงอายุและ

ครอบครัว 

๔ คนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดานตางๆ  

ประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน (เพ่ือสรางการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลบางคนที ชุมชน 

และอาจารย  นักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

๑ เดือน 



ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ระยะเวลา 

๕ นําความตองการทุกดานของผูสูงอายุท่ีผาน

กระบวนการคิดวิเคราะหรวมกันของทุก

ส วน ท่ี เกี่ ยวของมาร วมกันสร าง  และ

ออกแบบกิจกรรม/ออกแบบเครื่องมือ  

ประชุมผูเชี่ยวชาญ ผูสูงอายุ ปราชญชุมชน องคกร

ปกครองส วนทองถิ่ น  เ พ่ือร วมกันออกแบบ

กิจกรรม/ออกแบบเครื่องมือท่ีสอดคลองกับบริบท

ของชุมชน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

และความตองการของผูสูงอายุเปนหลัก 

๒ เดือน  

๖ ถ า ย ท อ ด น วั ต ก ร ร ม ใ ห กั บ ผู สู ง อ า ยุ 

ครอบครัว ได ใชประโยชน  และชุมชน 

ทองถิ่นสามารถจัดการดวยตนเองได    

สรางคูมือและถายทอดใหชุมชนไดเรียนรู 

 

๗ สั ง เ ค ร า ะ ห บ ท เ รี ย น ร ว ม กั น ใ น ก า ร

ดําเนินงาน 

การถอดบทเรียนรวมกัน และเผยแพรใหชุมชน

อ่ืนๆไดเรียนรู 

๘  เผยแพรความรูทางวิชาการ เขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรใหสาธารณชน

ไดเรียนรู 

๗. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 ๗.๑ ผูสูงอายุในชุมชนสามารถรวมกิจกรรมที่เกิดจากความตองการที่เหมาะสมกับตนเองอยางมี

ความสุข 

๗.๒ ครอบครัวของผูสูงอายุมีความสุขในการมีสวนรวมในกิจกรรมและเกิดความเขาใจอันดีใน

ครอบครัว 

๗.๓ ชุมชนและทองถิ่นไดมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เหมาะสมกับทรัพยากร

และบริบทของพ้ืนที่ 

๗.๔ คณาจารยและนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรไดเรียนรูทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ตามความตองการของกลุมเปาหมาย เรียนรูการลงพ้ืนที่ทํางานภาคสนาม และไดปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ และได

ช้ีใหเห็นถึงการทํางานกับกลุมเปาหมายที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย 

๗.๕ สังคมและสาธารณชนไดเห็นถึงนวัตกรรมใหมที่ เกิดจากความคิดและความตองการของ

กลุมเปาหมายซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืน 

๘. การติดตามและประเมินผล 

  ๘.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 

ผลผลิต (Output ) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

มีการบูรณาการการวิจัยเพื่อนํามาใช

เปนฐานคิดและความรู ในปญหา 

ความตองการของกลุมเปาหมาย 

๑.จํานวนครั้งของการประชุมรวมกันเพื่อวางแผน

และบูรณาการการวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลของ

ชุมชนในอําเภอบางคนที 

๕  

มีการจัดเก็บขอมูลของผูสูงอายุและ

ครอบครัวในพื้นที่  

๒. จํานวนผูสูงอายุและครอบครัวที่ใหขอมูล ๑๐๐% 



มีการประสานงานเพื่ อขอความ

รวมมือกับคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

มารวมพัฒนาและออกแบบตามความ

ตองการที่ไดรับจากการประชุมระดม

ความคิดรวม 

๓. จํานวนหนวยงานภาคีที่เขารวมในการพัฒนา

และออกแบบ 

๔ 

 

    ๘.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 

ผลลัพธ (Outcomes) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ ๑. รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ

ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

๓. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรของคณะ มี

การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

>๖๐ 

 

>๒๐  

 

>๑ 

เชิงคุณภาพ ๑. มีฐานขอมูลผูสูงอายุของชุมชน ที่จะใชใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ

ครอบครัว 

๒. มีกิจกรรมดานสุขภาพ ดานการเรียนรูของ

ผูสูงอายุ  

๓. มีเคร่ืองมือ/นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ 

และการเรียนรูของผูสูงอายุ  

๑ 

 

 

๒  

 

๒ 

เชิงเวลา การดําเนินงานแลวเสร็จตามระยะเวลา ป ๒๕๖๓ 

เชิงงบประมาณ  มีการดําเนินการและใชจายเงินตามโครงการ

ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

  ๘.๓ ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impacts) 

ผลกระทบ (Impacts) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ทองถิ่นและชุมชนมีบทบาทในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่

เหมาะสมกับทรัพยากรและบริบท

ของพ้ืนที่ 

๑. มีแผน/โครงการ/กิจกรรมแบบมีสวนรวม

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ  

 ๒ กิจกรรม/ป 

  



๙. ผลลัพธของโครงการตอนักศึกษาและชุมชน (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนและหลัง และความยั่งยิน

จากการดําเนินงาน) 

• สอน - เปนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการ

สอน  

• วิจัย - เปนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการวิจัยหรือเปนโครงการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย  

• ชี้นํา - เปนโครงการที่มีผลการช้ีนํา ปองกัน และแกปญหาของสังคม เพ่ือที่จะสามารถนําความรูที่

ไดรับไป พัฒนาตนเองและหนวยงาน และคนในชุมชน ชุมชนหรือองคกรได  

๑๐. องคความรู/นวัตกรรมที่ใชในการดําเนินงานโครงการ 

 ๑๐.๑ แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทั้งดานสุขภาพ รางกาย จิตใจ และสังคม  

 ๑๐.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุ ดานอาชีพ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 

เปนตน 

 ๑๐.๓ แนวคิดเรื่องการสรางเครือขายและการทํางานรวมกันของภาคีตางๆ 

 ๑๐.๔ แนวคิดนวัตกรรมชุมชนแบบมีสวนรวม 

๑๑. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท๗ 

๑. ศึกษาวิจัยและคนหาความตองการ และสถานการณผูสูงอายุและครอบครัว 

ในพ้ืนที่ตําบลบางคนที 

๕๐,๐๐๐ 

๒. สรางฐานขอมูลของผูสูงอายุและครอบครัว ๑๐๐,๐๐๐ 

๓. ประชุมเพ่ือระดมความคิดคนหารูปแบบที่เหมาะสม ๓๐,๐๐๐ 

๔. สรางและออกแบบกิจกรรม/เครื่องมือ ๕๐,๐๐๐ 

๕. ถายทอดนวัตกรรมใหกับผูสูงอายุ ครอบครัวไดใชประโยชน และชุมชน ๕๐,๐๐๐ 

๖. พัฒนาและสรางคูมือและถายทอดใหชุมชนไดเรียนรู ๑๕๐,๐๐๐ 

๗. ถอดบทเรียนและสังเคราะหบทเรียนรวมกัน ๒๐,๐๐๐ 

                                                               รวมเปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐  

(สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน) 

 

๑๑. หนวยงานหลักผูรับผิดชอบโครงการและเครือขายรวม 

 ๑๑.๑ ผูชวยศาสตราจารยกมลทิพย แจมกระจาง รองคณบดีฝายการศึกษาภาคปฏิบัติ คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

         โทรศัพท 081 -6339619  

         Email: chamkajang2@gmail.com  

 ๑๑.๒  องคการบริหารสวนตําบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

mailto:chamkajang2@gmail.com

